
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

Stowarzyszenie „DZIEJE” 

ul. Jagodowa 36A/7 

62-095 Murowana Goślina 

zamowienia@dzieje.org.pl 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Nazwa wraz z opisem Ilość w 

sztukach 

I. Odzież identyfikacyjno - promocyjna – grupa I  

1. Opis: 

Koszulka męska polo z krótkim rękawem, zapinana pod szyję, z trzema guzikami 

tego samego koloru - w kolorze koszulki; ściągaczowy kołnierzyk oraz ściągacze u 

boków rękawków, boczne szwy z delikatnymi rozcięciami, materiał- wysokogatunkowa 

bawełna niekurczliwa typu ring - spun do 100%, wymagana gramatura 210g/m2, kolor 

czerwony.   

 

Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 3 rodzaje koszulek, z których Zamawiający 

wybierze jeden rodzaj.  

 

Pełna rozmiarówka od M do XXL, według poniższej rozpiski: M- 15 sztuk, L- 20 sztuk, 

XL- 20 sztuk, XXL- 5 sztuk. 

 

Oznakowanie: 

Na wybranym rodzaju koszulki Wykonawca wykona metodą haftu - pełen kolor- logotyp 

Projektu oraz ciąg znaków unijnych wraz z logiem Instytucji Zarządzającej.   

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt nadruku na podstawie materiałów i 

informacji przekazanych przez Zamawiającego, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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2. Opis: 

Koszulka damska polo, zapinana pod szyję, z trzema guzikami tego samego koloru - w 

kolorze koszulki; ściągaczowy kołnierzyk oraz ściągacze u boków rękawków, boczne 

szwy z delikatnymi rozcięciami, materiał- wysokogatunkowa bawełna niekurczliwa typu 

ring - spun do 100%,krój dopasowany, wymagana gramatura 210g/m2, kolor czerwony.   

 

Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 3 rodzaje koszulek, z których Zamawiający 

wybierze jeden rodzaj.  

 

Pełna rozmiarówka od S do XXL, według poniższej rozpiski: S - 15 sztuk, M- 20 sztuk, L- 

10 sztuk, XL- 10 sztuk, XXL- 5 sztuk. 

 

Oznakowanie: 
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Na wybranym rodzaju koszulki Wykonawca wykona metodą haftu- pełen kolor- logotyp 

Projektu oraz ciąg znaków unijnych wraz z logiem Instytucji Zarządzającej.   

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt nadruku na podstawie materiałów i 

informacji przekazanych przez Zamawiającego, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

II. Odzież identyfikacyno - promocyjna – grupa II   

3. Opis: 

Bluza typu polar męska, wykonana z materiału micro polar, 100% poliester, gramatura 

240g/m2, bluza w pełni rozpinana suwakiem ekspresowym, bluza z dwiema kieszeniami 

zamykanymi na zamek, rękaw wykończony ściągaczem, dół regulowany sznurkiem. Kolor 

czerwony. 

 

Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 3 rodzaje bluz polarowych, z których 

Zamawiający wybierze jedną. 

 

Pełna rozmiarówka od M do XXL, według poniższej rozpiski: M- 15 sztuk, L- 20 sztuk, XL- 

20 sztuk, XXL- 5 sztuk. 

 

Oznakowanie: 

Na wybranym rodzaju koszulki Wykonawca wykona metodą haftu- pełen kolor- logotyp 

Projektu oraz ciąg znaków unijnych wraz z logiem Instytucji Zarządzającej.   

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt nadruku na podstawie materiałów i 

informacji przekazanych przez Zamawiającego, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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4. Opis: 

Bluza typu polar damska, wykonana z materiału micro polar, 100% poliester, gramatura 

240g/m2, bluza w pełni rozpinana suwakiem ekspresowym, bluza z dwiema kieszeniami 

zamykanymi na zamek, rękaw wykończony ściągaczem, dół regulowany sznurkiem, 

dopasowany krój. Kolor czerwony. 

 

Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 3 rodzaje bluz polarowych, z których 

Zamawiający wybierze jedną. 

 

Pełna rozmiarówka od S do XXL, według poniższej rozpiski: S - 15 sztuk, M- 20 sztuk, L- 

10 sztuk, XL- 10 sztuk, XXL- 5 sztuk. 

 

Oznakowanie: 

Na wybranym rodzaju bluzy polarowej Wykonawca wykona metodą haftu- pełen kolor- 

logotyp Projektu oraz ciąg znaków unijnych wraz z logiem Instytucji Zarządzającej.   

 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt nadruku na podstawie materiałów i 

informacji przekazanych przez Zamawiającego, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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5. Opis: 

Kurtka ochronna, przeciwdeszczowa męska, wykonana z materiału 100% poliester, 

posiadająca wodoodporną powłokę oraz podszewkę z siatki, chroniąca przed wiatrem i 

wodoodporna, szwy klejone, gramatura minimum 210g/m2, bluza w pełni rozpinana 

suwakiem ekspresowym, bluza z dwiema kieszeniami zewnętrznymi zamykanymi na 

zamek, rękaw wykończony regulowanymi mankietami, dół regulowany sznurkiem, łatwy 

dostęp do wykonania naszycia, . Kolor czerwony. 
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Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 3 rodzaje kurtek, z których Zamawiający 

wybierze jedną. 

 

Pełna rozmiarówka od M do XXL, według poniższej rozpiski: M- 15 sztuk, L- 20 sztuk, XL- 

20 sztuk, XXL- 5 sztuk. 

 

Oznakowanie: 

Na wybranym rodzaju kurtki Wykonawca wykona metodą haftu- pełen kolor- logotyp 

Projektu oraz ciąg znaków unijnych wraz z logiem Instytucji Zarządzającej.   

 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt nadruku na podstawie materiałów i 

informacji przekazanych przez Zamawiającego, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. Opis: 

Kurtka ochronna, przeciwdeszczowa damska, wykonana z materiału 100% poliester, 

posiadająca wodoodporną powłokę oraz podszewkę z siatki, chroniąca przed wiatrem i 

wodoodporna, szwy klejone, gramatura minimum 210g/m2, bluza w pełni rozpinana 

suwakiem ekspresowym, bluza z dwiema kieszeniami zewnętrznymi zamykanymi na 

zamek, rękaw wykończony regulowanymi mankietami, dół regulowany sznurkiem, łatwy 

dostęp do wykonania naszycia, dopasowany krój . Kolor czerwony. 

 

Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 3 rodzaje kurtek, z których Zamawiający 

wybierze jedną. 

Pełna rozmiarówka od S do XXL, według poniższej rozpiski: S - 15 sztuk, M- 20 sztuk, L- 

10 sztuk, XL- 10 sztuk, XXL- 5 sztuk. 

Oznakowanie: 

Na wybranym rodzaju kurtki Wykonawca wykona metodą haftu- pełen kolor- logotyp 

Projektu oraz ciąg znaków unijnych wraz z logiem Instytucji Zarządzającej.   

 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt nadruku na podstawie materiałów i 

informacji przekazanych przez Zamawiającego, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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